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20 10 20 50 100 

         20 آالء السيد توفيق مصطفى  803091529 1

         18 ابراهيم محمد على سالم حماد العجمى  806353233 2

         20 احمد اسالم جبريل عبد العزيز محبوب  806188482 3

         20 احمد اشرف السيد على ابراهيم ابو نازل  806127549 4

         20 ادهم اسامه يوسف يوسف عبيد  805494319 5

         20 اروي حمدي محمد احمد ابراهيم  805494103 6

         20 جنة محمد يحيي ابراهيم شعبان  805493859 7

         20 حنين محمد البدري احمد طريف  805494097 8

         20 محمد مصطفى نعمه هللادعاء على مصطفى   806162674 9

         20 رؤى محمد السعيد الديب  806162977 10

         20 رانيا احمد علي ابراهيم محمد  805494289 11

         20 رحمه عادل محمود عبدالغفار  803089139 12

         20 رنا فادى حمدى عبدالحليم  803091849 13

         20 رهف رضا احمد عبدالحافظ نجم  802632292 14

         20 روان محمد عبده عبدالحليم حسن  805494147 15

         20 روان مرغنى عبد القادر محمود العزبى  805497532 16

         20 روينا عبدهللا محمد يوسف سيد أحمد  806186055 17

         20 ريم محمد مصطفى سعد  805546823 18

         20 سلمي احمد خلف القصبي خلف  805494090 19

         20 سلمي خالد عاطف علي  805494142 20

         20 سما خالد عبدالعزيز نعمان غازي  805494165 21

         20 سما سمير المتولي السعيد شلبي  806329011 22

         20 سيف محمد حسين عبدالرحمن عطيه غالي  805544396 23

         18 شهد ايهاب محمد شحاته بكر  805494096 24

         20 عبدالرحمن رشاد محمود عبدالمطلب  806163078 25

26 806352419 
عبدالرحمن عبدهللا حمد معجب سهيالن  

         غائب العجمي

         20 عبدهللا عمرو السيد ابراهيم سالمه  806134895 27

         18 عبدهللا محمد جديع سعود العجمي  806384513 28

         20 فرحه سمير محمد توفيق صلي  805494101 29

         18 فهد محمد جديع سعود قذالن العجمي  806384512 30

         20 كريم وليد السعيد محمد محمد طرطير  806153762 31

         20 لينا محمد جمال محمود عبدالحميد العسال  805493861 32

         غائب لينه وليد رشاد الشافعي  806332516 33

         20 مايا خالد نصرالدين محمد حسن مسعود  803091556 34

         20 محمد عالء حسن عوض  803091551 35



         20 محمد عالء محمد شمس الدين السيد العيشي  805494308 36

         20 محمد وائل عوض السيد جوده  803090376 37

         20 مريم محمود حسن حسين العيسوي  805494180 38

         20 مريم مسعد علي غنيم سالم  805493869 39

         20 مصطفى عصام ابراهيم فتحى محمد البغدادى  805493865 40

         20 ملك احمد العزب ابراهيم العزب  805494078 41

         20 منار جمال السيد بريك  803084896 42

         20 ميرنا اشرف علي علي السماحي  805494088 43

         20 ندي ايهاب زكريا البرعي  805494126 44

         18 نرمين السيد عبدالعال السيد  805494284 45

         20 هاجر هشام محمد السيد جادو  806094064 46

         20 وفاء اسماعيل حسن حسن السيد  806163181 47
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